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Otwarty konkurs na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu 

przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach programu polityki zdrowotnej pt. 

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 

ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),  ogłasza otwarty nabór na 

partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego aplikowania w 

konkursie pt. “Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla 

młodzieży.” Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20. Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 

5.1 Programy profilaktyczne ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia, którego 

Wnioskodawcą będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

2. Nabór Partnerów odbywać się będzie w terminie od 18.05.2020 r. do 08.06.2020 r., do godz. 

12:00. 

3. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Liderem projektu) oraz partnerem spoza sektora 

finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. 

4. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało umieszczone na stronie 

internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: http://pnitt.wum.edu.pl. Oferta 

powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 

5. Oferty należy przesyłać w terminie od 18.05.2020 roku do 08.06.2020 r., do godz. 12:00 za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: awn@wum.edu.pl wpisując w temacie 

wiadomości: Nabór partnera do projektu   “Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie 

próchnicy zębów dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020” (decyduje data wpływu).  

6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). 

7. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować drogą elektroniczną 

na e-mail: anetta.pszczolowska@wum.edu.pl oraz agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl.   

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Regulamin konkursu 

Załącznik nr 2 Formularz-zgłoszeniowy 

Załącznik nr 3 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 4 Wzór minimalnego zakresu umowy partnerskiej 

 

http://pnitt.wum.edu.pl./
mailto:awn@wum.edu.pl
mailto:anetta.pszczolowska@wum.edu.pl
mailto:agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

